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Pozmeňujúci návrh 34
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tejto smernice by 
sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie 
právomoci. Uvedené právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/20112a.

____________
2a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
plnenie vykonávacích právomocí Komisie
(Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 35
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Komisia by mala uplatniť príslušné 
ustanovenia nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. 
októbra 2012 o európskej normalizácii3 a 
požiadať príslušnú európsku normalizačnú 
organizáciu, aby vypracovala európsku 
normu týkajúcu sa sémantického modelu 
údajov základnej elektronickej faktúry. 

(6) Komisia by mala uplatniť príslušné 
ustanovenia nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. 
októbra 2012 o európskej normalizácii3 a 
požiadať príslušnú európsku normalizačnú 
organizáciu, aby vypracovala európsku 
normu týkajúcu sa sémantického modelu 
údajov základnej elektronickej faktúry. 
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Komisia by mala vo svojej žiadosti 
predloženej príslušnej európskej 
normalizačnej organizácii vyžadovať, aby 
táto európska norma bola technologicky 
neutrálna, aby sa zabránilo akémukoľvek 
narúšaniu hospodárskej súťaže. Keďže 
elektronické faktúry môžu obsahovať 
osobné údaje, Komisia by mala takisto 
vyžadovať, aby sa touto európskou normou 
zaručila ochrana osobných údajov v súlade 
so smernicou 95/46/ES z 24. októbra 1995 
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov4. Komisia by mala vo svojej 
žiadosti predloženej európskej 
normalizačnej organizácii okrem týchto 
minimálnych požiadaviek stanoviť ďalšie 
požiadavky, pokiaľ ide o obsah tejto 
európskej normy a termín jej prijatia.

Komisia by mala vo svojej žiadosti 
predloženej príslušnej európskej 
normalizačnej organizácii vyžadovať, aby 
táto európska norma bola technologicky 
neutrálna, aby sa zabránilo akémukoľvek 
narúšaniu hospodárskej súťaže. Keďže 
elektronické faktúry môžu obsahovať 
osobné údaje, Komisia by mala takisto 
vyžadovať, aby sa touto európskou normou 
zaručila ochrana osobných údajov v súlade 
so smernicou 95/46/ES z 24. októbra 1995 
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov4 a so zásadami špecificky 
navrhnutej ochrany údajov (tzv. data 
protection by design), proporcionality 
a minimalizácie údajov. Táto norma by 
mala byť okrem toho bez väčšej záťaže
uplatniteľná aj pre malé a stredné 
podniky, ako aj pre menších verejných 
obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí
disponujú iba obmedzeným personálom 
a finančnými prostriedkami. Norma by 
mala byť navyše vhodná aj na používanie 
v obchode medzi súkromnými podnikmi, 
aby sa predišlo vysokým nákladom. 
A napokon by norma mala byť 
kompatibilná s relevantnými 
medzinárodnými normami, aby sa 
predišlo technickým prekážkam prístupu 
na trh u dodávateľov z tretích krajín.

__________________ __________________
3 Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12. 3 Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.
4 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. 4 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. de

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 3 ods. 1.)

Odôvodnenie

V tejto smernici by sa mali určiť presnejšie predpisy, pokiaľ ide o obsah mandátu Komisie 
voči európskej normalizačnej organizácii. Nová norma by napríklad mala zohľadňovať 
osobitné požiadavky malých a stredných podnikov, ako aj menších obstarávateľov, ktorí 
disponujú obmedzeným personálom a finančnými prostriedkami. Kritériá ochrany údajov by 
sa mali doplniť v zmysle odporúčaní európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.
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Pozmeňujúci návrh 36
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Komisia by mala uplatniť príslušné 
ustanovenia nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. 
októbra 2012 o európskej normalizácii3 a 
požiadať príslušnú európsku normalizačnú 
organizáciu, aby vypracovala európsku 
normu týkajúcu sa sémantického modelu 
údajov základnej elektronickej faktúry. 
Komisia by mala vo svojej žiadosti 
predloženej príslušnej európskej 
normalizačnej organizácii vyžadovať, aby 
táto európska norma bola technologicky 
neutrálna, aby sa zabránilo akémukoľvek 
narúšaniu hospodárskej súťaže. Keďže 
elektronické faktúry môžu obsahovať 
osobné údaje, Komisia by mala takisto 
vyžadovať, aby sa touto európskou 
normou zaručila ochrana osobných 
údajov v súlade so smernicou 95/46/ES z 
24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb 
pri spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov4. Komisia by mala 
vo svojej žiadosti predloženej európskej 
normalizačnej organizácii okrem týchto 
minimálnych požiadaviek stanoviť ďalšie 
požiadavky, pokiaľ ide o obsah tejto 
európskej normy a termín jej prijatia.

(6) Komisia by mala uplatniť príslušné 
ustanovenia nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. 
októbra 2012 o európskej normalizácii3 a 
požiadať príslušnú európsku normalizačnú 
organizáciu, aby vypracovala európsku 
normu týkajúcu sa sémantického modelu 
údajov základnej elektronickej faktúry. 
Komisia by mala vo svojej žiadosti 
predloženej príslušnej európskej 
normalizačnej organizácii vyžadovať, aby 
táto európska norma bola technologicky 
neutrálna, aby sa zabránilo akémukoľvek 
narúšaniu hospodárskej súťaže. Keďže 
elektronické faktúry môžu obsahovať 
osobné údaje, Komisia by mala takisto 
vyžadovať, aby sa táto európska norma
vzťahovala na ochranu osobných údajov 
v súlade so smernicou 95/46/ES z 
24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb 
pri spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov4. Komisia by mala 
vo svojej žiadosti predloženej európskej 
normalizačnej organizácii okrem týchto 
minimálnych požiadaviek stanoviť ďalšie 
požiadavky, pokiaľ ide o obsah tejto 
európskej normy a termín jej prijatia.

__________________ __________________
3 Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12. 3 Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.
4 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. 4 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Odôvodnenie

Normou na ochranu údajov sa ochrana údajov nedá zaručiť. Závisí to od postupov, fyzických 
osôb a systémov v súvislosti so spracovávaním a s uchovávaním údajov. Norma by mohla 
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uľahčiť identifikáciu osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh 37
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) V záujme splniť požiadavky 
technického pokroku a vývoja legislatívy 
by sa mala Komisii udeliť právomoc 
prijímať akty podľa článku 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie v súvislosti 
s prispôsobením podmienok uvedených 
v tejto smernici európskej norme pre 
sémantický model údajov z hľadiska 
hlavných prvkov elektronickej faktúry. Je 
mimoriadne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác vykonala primerané 
konzultácie aj na úrovni expertov. Pri 
príprave a vypracovaní delegovaných
aktov by mala Komisia zaistiť, aby sa 
príslušné dokumenty súčasne, včas 
a primeraným spôsobom postúpili 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 38
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Európska norma pre sémantický model 
údajov základnej elektronickej faktúry by 
mala vychádzať z existujúcich špecifikácií, 
najmä vrátane tých, ktoré vypracovali 
európske alebo medzinárodné organizácie, 
ako napríklad CEN (CWA 16356 a CWA 

(7) Európska norma pre sémantický model 
údajov základnej elektronickej faktúry by 
mala vychádzať z existujúcich špecifikácií, 
najmä vrátane tých, ktoré vypracovali 
európske alebo medzinárodné organizácie, 
ako napríklad CEN (CWA 16356 a CWA 
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16562), ISO (faktúra založená na metodike 
ISO 20022) a UN/CEFACT (CII v. 2.0). 
Nemali by sa ňou vyžadovať elektronické 
podpisy. V tejto európskej norme by sa 
mali vymedziť prvky sémantických údajov 
vzťahujúce sa najmä na doplňujúce údaje 
o dodávateľovi a odberateľovi, 
identifikátory procesu, znaky faktúry, 
údaje o fakturovaných položkách, 
informácie o dodaní, platobné údaje a 
podmienky. Mala by byť takisto 
kompatibilná s existujúcimi normami pre 
platby, aby sa umožnilo automatické 
spracovanie platieb.

16562), ISO (faktúra založená na metodike 
ISO 20022) a UN/CEFACT (CII v. 2.0). 
Nemali by sa ňou vyžadovať elektronické 
podpisy. Príslušná európska 
normalizačná organizácia by mala pri 
vykonávaní mandátu zohľadniť aj 
výsledky rozsiahlych pilotných projektov 
vykonávaných v rámci Programu na 
podporu politiky programu pre 
konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) 
a špecifikácie elektronickej fakturácie 
akýchkoľvek iných relevantných orgánov 
a organizácií, ktoré podniky často 
používajú. V tejto európskej norme by sa 
mali vymedziť prvky sémantických údajov 
vzťahujúce sa najmä na doplňujúce údaje 
o dodávateľovi a odberateľovi, 
identifikátory procesu, znaky faktúry, 
údaje o fakturovaných položkách, 
informácie o dodaní, platobné údaje a 
podmienky. Mala by byť takisto 
kompatibilná s existujúcimi normami pre 
platby, aby sa umožnilo automatické 
spracovanie platieb.

Or. en

Odôvodnenie

Pomôže sa tým zaistiť, že pri vytváraní novej normy sa zohľadnia predchádzajúce výsledky 
a využitie v tejto oblasti, takže bude s väčšou pravdepodobnosťou užitočná a relevantná.

Pozmeňujúci návrh 39
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Po prijatí novej európskej normy 
v súlade s európskym konaním pre 
stanovenie noriem by ju Komisia mala 
otestovať v praxi. Komisia by v tejto 
skúšobnej fáze mala opísať a preskúmať 
uplatňovanie normy tak, ako je 
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k dispozícii pre koncového používateľa.
Komisia by pritom mala dbať najmä na 
jej jednoduché používanie a praktickosť 
a vypočítať prípadné náklady na jej 
vykonávanie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 40
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7b) V záujme toho, aby elektronickú 
fakturáciu vo verejnom obstarávaní mohli 
používať aj malé a stredné podniky, by 
európska norma mala byť zrozumiteľná, 
jednoduchá pre používateľov a ľahko 
uplatniteľná.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 41
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7c) Členské štáty by pri vykonávaní mali
zohľadniť potreby malých a stredných 
podnikov, ako aj malých obstarávateľov
a verejným obstarávateľom, 
obstarávateľom, ako aj dodávateľom by 
mali poskytnúť nevyhnutnú podporu, aby 
mohli využívať novú európsku normu. 
Okrem toho by sa mali naplánovať aj 
vzdelávacie projekty, najmä pre malé 
a stredné podniky.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 42
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Európske normalizačné organizácie 
vykonávajú pravidelné preskúmanie 
a aktualizáciu európskej normy podľa 
potreby s cieľom reagovať na technický 
rozvoj. V dôsledku rýchleho charakteru 
takéhoto rozvoja v odvetví IKT môže 
Komisia požiadať príslušnú európsku 
normalizačnú organizáciu o pravidelné 
preskúmanie a aktualizáciu normy 
vzhľadom na tento rozvoj a zaistenie 
trvalej interoperability.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh sa zameriava na to, aby sa uľahčilo zaistenie prospešnosti normy 
a predišlo sa strate jej aktuálnosti.

Pozmeňujúci návrh 43
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Verejní obstarávatelia a obstarávatelia 
by nemali odmietať prijímanie 
elektronických faktúr, ktoré sú v súlade 
s touto európskou normou, z dôvodu 
nesúladu s inými technickými 
požiadavkami (napríklad vnútroštátnymi 
požiadavkami alebo špecifickými 

(9) Verejní obstarávatelia a obstarávatelia 
by nemali odmietať prijímanie 
elektronických faktúr, ktoré sú v súlade 
s touto európskou normou, z dôvodu 
nesúladu s inými technickými 
požiadavkami (napríklad vnútroštátnymi 
požiadavkami alebo špecifickými 
požiadavkami odvetvia). Verejní 
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požiadavkami odvetvia). obstarávatelia a obstarávatelia by však 
mali mať naďalej možnosť overiť pred 
uhradením faktúry, či sa v obsahu 
elektronickej faktúry správne uvádzajú 
všetky podrobnosti obchodnej transakcie. 
Povinnosťou prijímať elektronické 
faktúry v súlade s touto smernicou nie je 
dotknutý článok 4 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/7/EÚ o boji proti 
oneskoreným platbám v obchodných 
transakciách.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je zameraný na objasnenie toho, že povinnosť prijímať elektronické 
faktúry predstavuje iba rozšírenie technických noriem. Smernica sa nedotýka širších
obchodných záležitostí, ako napríklad skutočnej platnosti predmetu faktúry, ani ich 
neprekračuje.

Pozmeňujúci návrh 44
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov uviedol vo svojom 
stanovisku z 11. novembra 2013 
odporúčania na zaistenie primeranej 
ochrany údajov pri uplatňovaní tejto 
smernice. Tieto odporúčania by sa mali 
zohľadniť pri vypracovaní normy a pri 
spracovávaní osobných údajov verejnými 
obstarávateľmi a obstarávateľmi. Malo by 
sa predovšetkým zaistiť, že existujúce 
právne predpisy o ochrane údajov sa budú 
uplatňovať aj v oblasti elektronickej 
fakturácie a že uverejňovanie osobných 
údajov na účely transparentnosti 
a zodpovednosti musí byť v primeranom 
pomere k ochrane súkromia.
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Or. de

(Pozri pozmeňujúce návrhy k článku 3 ods. 1 a článku 4a.) 

Odôvodnenie

Spracovanie elektronických faktúr si vyžaduje aj spracovanie osobných údajov. Ochrana 
údajov zohráva preto pri elektronickej fakturácii dôležitú úlohu.

Pozmeňujúci návrh 45
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Táto smernica by sa mala vzťahovať 
na elektronické faktúry prijaté verejnými 
obstarávateľmi a obstarávateľmi, ktoré sú 
vydané v dôsledku vykonania zadaných 
zákaziek v súlade so smernicou [ktorou sa 
nahrádza smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 
o koordinácii postupov zadávania 
verejných zákaziek na práce, verejných 
zákaziek na dodávku tovaru a verejných 
zákaziek na služby5], smernicou [ktorou sa 
nahrádza smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o 
koordinácii postupov obstarávania 
subjektov pôsobiacich v odvetviach 
vodného hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb6] alebo smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii 
postupov pre zadávanie určitých zákaziek 
na práce, zákaziek na dodávku tovaru a 
zákaziek na služby verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi 
v oblastiach obrany a bezpečnosti a o 
zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 
2004/18/ES7.

(10) Táto smernica by sa mala vzťahovať 
na elektronické faktúry prijaté verejnými 
obstarávateľmi a obstarávateľmi, ktoré sú 
vydané a odoslané v dôsledku vykonania 
zadaných zákaziek v súlade so smernicou 
[ktorou sa nahrádza smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 
2004 o koordinácii postupov zadávania 
verejných zákaziek na práce, verejných 
zákaziek na dodávku tovaru a verejných 
zákaziek na služby5], smernicou [ktorou sa 
nahrádza smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o 
koordinácii postupov obstarávania 
subjektov pôsobiacich v odvetviach 
vodného hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb6] alebo smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii 
postupov pre zadávanie určitých zákaziek 
na práce, zákaziek na dodávku tovaru a 
zákaziek na služby verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi 
v oblastiach obrany a bezpečnosti a o 
zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 
2004/18/ES7. Od verejných obstarávateľov 
a obstarávateľov by sa však nemalo 
vyžadovať, aby prijímali elektronické 
faktúry v súlade s touto smernicou, ak 
v záujme bezpečnosti považujú za 
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nevyhnutné používanie formátov faktúry 
alebo uloženie ďalších fakturačných
povinností, ktoré nie sú zlučiteľné s touto 
smernicou. Okrem toho by bolo 
primerané vylúčiť zákazky zadané podľa 
článku 16 smernice 2009/81/ES, keďže 
podliehajú iba osobitným požiadavkám 
technických špecifikácií a oznámení 
o výsledku verejného obstarávania.

__________________ __________________
5 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 14. 5 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 14.
6 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1. 6 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.
7 Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76. 7 Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76.

Or. en

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je zdôrazniť, že s určitosťou ide o „elektronické 
faktúry“, ktoré sa teda odosielajú elektronicky, a zámerom poslednej časti tohto 
pozmeňujúceho návrhu je v prvom rade upozorniť, že príležitostne môžu existovať 
bezpečnostné požiadavky charakteristické pre konkrétny prípad (napr. faktúry musí prepraviť 
kuriér alebo treba použiť osobitné zabezpečené spôsoby), ktoré nie sú zlučiteľné 
s povinnosťami podľa tejto smernice. 

Pozmeňujúci návrh 46
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Touto smernicou nie je dotknuté 
uplatňovanie článku 346 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie. Ak sa okrem 
toho vykonanie zákazky vyhlási za 
dôverné alebo ho musia sprevádzať 
osobitné bezpečnostné opatrenia v súlade 
so zákonmi, inými právnymi predpismi 
alebo správnymi predpismi, ktoré sú 
v členskom štáte účinné, a ak členský štát 
stanovil, že základné dotknuté záujmy
nemožno zaručiť menej rušivými 
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opatreniami, verejní obstarávatelia 
a obstarávatelia sa môžu rozhodnúť, že 
určitá zákazka bude podliehať iným
osobitným fakturačným požiadavkám, než 
sa stanovujú v tejto smernici. V takýchto 
prípadoch by verejní obstarávatelia 
a obstarávatelia mali tieto požiadavky 
uviesť v dokumentoch k obstarávaniu.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o alternatívny návrh k pozmeňujúcemu návrhu, ktorý predložil pán Harbour 
k odôvodneniu 10. Odráža odchýlky od smerníc EÚ o verejnom obstarávaní vo fáze 
predchádzajúcej zadaniu zákazky.

Pozmeňujúci návrh 47
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Členské štáty by mali pri 
transpozícii zohľadniť, že elektronické 
faktúry prijaté v súlade s európskou 
normou sa uznávajú aj pri ďalšom 
internom spracovaní inými oddeleniami 
(napr. pri žiadostiach o poskytnutie 
grantu).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 48
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Na základe tejto smernice sú 
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príjemcovia, teda verejní obstarávatelia, 
centrálne obstarávacie organizácie 
a obstarávatelia, povinní prijímať 
a spracúvať elektronické faktúry. Naproti 
tomu by mal mať vystavovateľ faktúry 
možnosť rozhodnúť sa, či svoju faktúru 
vystaví na základe európskej normy, 
vnútroštátnych alebo iných technických 
noriem, alebo v papierovom formáte.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 49
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom umožniť verejným 
obstarávateľom a obstarávateľom prijať 
technické opatrenia, ktoré sú po stanovení 
európskej normy potrebné na to, aby sa 
dosiahol súlad s ustanoveniami tejto 
smernice, je 48-mesačná lehota 
transpozície odôvodnená.

(18) S cieľom umožniť verejným 
obstarávateľom a obstarávateľom prijať 
technické opatrenia, ktoré sú po stanovení 
európskej normy potrebné na to, aby sa 
dosiahol súlad s ustanoveniami tejto 
smernice, je 18-mesačná lehota 
transpozície po uverejnení európskej 
normy v Úradnom vestníku Európskej 
únie odôvodnená. Ústredné orgány štátnej 
správy a centrálne obstarávacie 
organizácie by mali uplatňovať predpisy, 
ktorými členský štát prebral túto 
smernicu, do 18 mesiacov po nadobudnutí 
jej účinnosti. Verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia na nižšej 
ako ústrednej úrovni by mali tieto 
ustanovenia uplatňovať do 36 mesiacov 
po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 50
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom umožniť verejným 
obstarávateľom a obstarávateľom prijať 
technické opatrenia, ktoré sú po stanovení 
európskej normy potrebné na to, aby sa 
dosiahol súlad s ustanoveniami 
tejto smernice, je 48-mesačná lehota 
transpozície odôvodnená.

(18) S cieľom umožniť verejným 
obstarávateľom a obstarávateľom prijať 
technické opatrenia, ktoré sú po stanovení 
európskej normy potrebné na to, aby sa 
dosiahol súlad s ustanoveniami 
tejto smernice, je 12-mesačná lehota 
transpozície pre ústredné orgány štátnej 
správy a centrálne obstarávacie 
organizácie a 24-mesačná lehota pre 
verejných obstarávateľov 
a obstarávateľov na nižšej ako ústrednej 
úrovni po uverejnení normy odôvodnená.

Or. de

Odôvodnenie

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 6 ods. 1): Autor podporuje návrh spravodajkyne na 
postupné zavádzanie vykonávacích lehôt, ktorým sa zohľadňujú osobitné potreby menších 
obstarávateľov, považuje ich ale za príliš dlhé. Keďže norma bude obsahovať iba zoznam 
prvkov v súvislosti s údajmi potrebnými pre elektronickú faktúru, treba rátať s tým, že náklady 
na prispôsobenie budú pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov relatívne nízke. Kratšie 
vykonávacie lehoty sa teda javia ako realistické.

Pozmeňujúci návrh 51
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 18 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18b) Harmonizácia elektronickej 
fakturácie je v súlade s vytváraním práva 
Únie, ako aj vnútroštátneho 
a medzinárodného práva v oblasti 
elektronického obstarávania v Únii.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 52
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19b) Prostriedkami zo štrukturálnych 
fondov určenými na podporu vytvárania 
elektronického obstarávania v Európe by 
sa malo podporovať aj zavedenie 
elektronickej fakturácie vo verejnom 
obstarávaní.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 53
Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) S európskym dozorným úradníkom 
pre ochranu údajov sa konzultovalo 
podľa článku 28 ods. 2 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 45/200111a a 11. novembra 2013 
predložil dozorný úradník stanovisko.
_____________
11a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/2001 
z 18. decembra 2000 o ochrane 
jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 
osobných údajov inštitúciami a orgánmi 
spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto 
údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 54
Marc Tarabella

Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica sa vzťahuje na elektronické 
faktúry vystavené v dôsledku vykonávania 
zadaných zákaziek v súlade so smernicou 
[ktorou sa nahrádza smernica 2004/18/ES], 
smernicou [ktorou sa nahrádza smernica 
2004/17/ES] alebo smernicou 2009/81/ES.

Táto smernica sa vzťahuje na elektronické 
faktúry vystavené v dôsledku vykonávania 
zadaných zákaziek v súlade so smernicou 
[ktorou sa nahrádza smernica 2004/18/ES], 
smernicou [ktorou sa nahrádza smernica 
2004/17/ES], smernicou 2009/81/ES 
a smernicou o udeľovaní koncesií 
[smernica…].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica sa vzťahuje na elektronické 
faktúry vystavené v dôsledku vykonávania 
zadaných zákaziek v súlade so smernicou
[ktorou sa nahrádza smernica 2004/18/ES], 
smernicou [ktorou sa nahrádza smernica 
2004/17/ES] alebo smernicou 2009/81/ES.

Táto smernica sa vzťahuje na elektronické 
faktúry vystavené v dôsledku vykonávania 
zákaziek, na ktoré sa uplatňuje smernica
[ktorou sa nahrádza smernica 2004/18/ES], 
smernica [ktorou sa nahrádza smernica 
2004/17/ES] alebo smernica 2009/81/ES.

Článok 4 tejto smernice sa neuplatňuje, 
ak verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ považuje v záujme 
bezpečnosti za nevyhnutné použiť formáty 
faktúry alebo uložiť iné fakturačné 
požiadavky nezlučiteľné s touto 
smernicou alebo s článkom 16 smernice 
2009/81/ES.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zohľadňuje príležitostné bezpečnostné záležitosti, ktoré môžu 
vzniknúť v konkrétnom prípade, a vkladá sa konkrétne pre prípad, keď do pôsobnosti tejto 
smernice patrí smernica 2009/81 o obrane a bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 56
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „elektronická faktúra“ je faktúra, ktorá 
bola vystavená a prijatá v akomkoľvek 
elektronickom formáte;

(1) „elektronická faktúra“ je faktúra, ktorá 
bola vystavená, odoslaná a prijatá 
v akomkoľvek elektronickom formáte, 
ktorý umožňuje jej elektronické 
spracovanie;

Or. en

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom návrhu sa zdôrazňuje požiadavka na elektronické spracovanie.

Pozmeňujúci návrh 57
Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) „ústredné orgány štátnej správy“ sú 
ústredné orgány štátnej správy vymedzené
v článku 2 bode 2smernice [ktorou sa 
nahrádza smernica 2004/18/ES];

Or. de

Odôvodnenie

Nevyhnutná úprava postupného zavádzania vykonávacích ustanovení, v ktorých sa aj pre 
centrálne obstarávacie organizácie stanovuje lehota 18 mesiacov.
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Pozmeňujúci návrh 58
Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) „verejní obstarávatelia na nižšej ako 
ústrednej úrovni“ sú verejní 
obstarávatelia vymedzení v článku 2 
bode 3 smernice [ktorou sa nahrádza 
smernica 2004/18/ES];

Or. de

Odôvodnenie

Nevyhnutná úprava postupného zavádzania vykonávacích ustanovení, v ktorých sa aj pre 
centrálne obstarávacie organizácie stanovuje lehota 18 mesiacov.

Pozmeňujúci návrh 59
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4c) „centrálne obstarávacie organizácie“ 
sú centrálne obstarávacie organizácie 
vymedzené v článku 2 bode 10 smernice 
[ktorou sa nahrádza smernica 
2004/18/ES];

Or. de

Odôvodnenie

Nevyhnutná úprava postupného zavádzania vykonávacích ustanovení, v ktorých sa aj pre 
centrálne obstarávacie organizácie stanovuje lehota 18 mesiacov.
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Pozmeňujúci návrh 60
Marc Tarabella

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia vyžaduje, aby európska norma 
sémantického modelu údajov základnej 
elektronickej faktúry bola technologicky 
neutrálna a aby sa ňou zabezpečovala 
ochrana osobných údajov podľa smernice 
95/46/ES.

Komisia vyžaduje, aby európska norma 
sémantického modelu údajov základnej 
elektronickej faktúry zodpovedala aspoň 
týmto kritériám:

a) bola technologicky neutrálna;
b) vzťahovala sa na požiadavky ochrany 
osobných údajov podľa smernice 
95/46/ES;
c) bola formulovaná tak, aby ju bolo 
možné využívať v sektore kontaktov medzi 
podnikmi (B2B);

d) bola v súlade s príslušnými 
medzinárodnými normami pre 
elektronickú fakturáciu;
e) umožnila zavedenie účelných, 
používateľsky prístupných a flexibilných 
systémov elektronickej fakturácie;
f) nemala vplyv na ustanovenia smernice 
2006/112/ES;
g) nespôsobovala ďalšie náklady.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia vyžaduje, aby európska norma 
sémantického modelu údajov základnej 

Komisia vyžaduje, aby európska norma 
sémantického modelu údajov základnej 
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elektronickej faktúry bola technologicky 
neutrálna a aby sa ňou zabezpečovala 
ochrana osobných údajov podľa smernice 
95/46/ES.

elektronickej faktúry obsahovala prvky 
uvedené v prílohe a spĺňala aspoň tieto 
požiadavky:

– technologická neutrálnosť;
– zabezpečenie ochrany osobných údajov 
v súlade so smernicou 95/46/ES, ako aj so 
zásadami špecificky navrhnutej ochrany 
údajov (tzv. data protection by design), 
proporcionality a minimalizácie údajov;
– zohľadnenie osobitných potrieb malých 
a stredných podnikov, ako aj verejných 
obstarávateľov a obstarávateľov na nižšej 
ako ústrednej úrovni;
– vhodnosť na využitie v obchodnom 
kontakte medzi podnikmi;
– kompatibilita s príslušnými 
medzinárodnými normami.

Or. de

Odôvodnenie

(Pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 6): V tejto smernici by sa mali určiť presnejšie 
predpisy, pokiaľ ide o obsah mandátu Komisie voči európskej normalizačnej organizácii. 
Nová norma by napríklad mala zohľadňovať osobitné požiadavky malých a stredných 
podnikov, ako aj menších obstarávateľov, ktorí disponujú obmedzeným personálom 
a finančnými prostriedkami. Kritériá ochrany údajov by sa mali doplniť v zmysle odporúčaní 
európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh 62
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia vyžaduje, aby európska norma 
sémantického modelu údajov základnej 
elektronickej faktúry bola technologicky 
neutrálna a aby sa ňou zabezpečovala 
ochrana osobných údajov podľa smernice 
95/46/ES.

Komisia vyžaduje, aby európska norma 
sémantického modelu údajov základnej 
elektronickej faktúry spĺňala aspoň tieto 
kritériá:
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– bola technologicky neutrálna;
– bola interoperabilná;
– vzťahovala sa na požiadavky ochrany 
osobných údajov podľa smernice 
95/46/ES, na prístup ochrany súkromia už 
v štádiu návrhu, zásadu proporcionality, 
minimalizácie údajov a obmedzenia 
účelu;

Or. en

Odôvodnenie

Norma by mala byť v súlade s dobrou praxou v oblasti tvorby IT.

Pozmeňujúci návrh 63
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia vyžaduje, aby európska norma 
sémantického modelu údajov základnej 
elektronickej faktúry bola technologicky 
neutrálna a aby sa ňou zabezpečovala 
ochrana osobných údajov podľa smernice 
95/46/ES.

Komisia vyžaduje, aby európska norma 
sémantického modelu údajov základnej 
elektronickej faktúry bola technologicky 
neutrálna a aby sa ňou zabezpečovala 
ochrana osobných údajov podľa smernice 
95/46/ES. Preskúmanie tejto normy by sa 
malo uskutočňovať prinajmenšom každé 
tri roky.

Or. pl

Odôvodnenie

Normy by mali lepšie odrážať technický pokrok.

Pozmeňujúci návrh 64
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Keď príslušná európska normalizačná 
organizácia ukončila vypracovanie 
európskej normy pre sémantický model 
údajov z hľadiska hlavných prvkov 
elektronickej faktúry a Komisia 
preskúmala súlad tejto normy so zmluvou, 
Komisia otestuje v lehote 6 mesiacov 
praktické uplatňovanie tejto normy tak, 
ako je k dispozícii pre koncového 
používateľa (najmä vzhľadom na kritériá 
jednoduchého používania, praktickosti 
a prípadných nákladov na jej 
vykonávanie). Komisia do jedného 
mesiaca po ukončení skúšobného postupu 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
skúšobný protokol.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 65
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 a (nový) – pododsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže od skúšobného postupu 
upustiť, keď Komisia alebo príslušná 
normalizačná organizácia otestovala 
praktické uplatňovanie vzhľadom na 
požiadavky na normu už počas jej 
vypracovania, ktoré sa uvádza v tomto 
článku.

Or. de

Odôvodnenie

Ak by Komisia alebo európska normalizačná organizácia predpokladala testovaciu fázu
vykonanú používateľmi už počas vypracovania normy, mohlo by sa od opätovnej testovacej 
fázy upustiť.
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Pozmeňujúci návrh 66
Marc Tarabella

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že európska norma 
vypracovaná na základe žiadosti uvedenej 
v odseku 1 splní požiadavky, ktoré sú 
v žiadosti obsiahnuté, Komisia uverejní 
odkaz na túto európsku normu v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

2. V prípade, že európska norma 
vypracovaná na základe žiadosti uvedenej 
v odseku 1 splní požiadavky, ktoré sú 
v žiadosti obsiahnuté, Komisia uverejní 
odkaz na túto európsku normu spolu so 
schváleným zoznamom syntaxí v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak Komisia vykonávacím aktom 
konštatuje, že európska norma 
vypracovaná v rámci žiadosti uvedenej 
v odseku 1 je v súlade s požiadavkami 
uvedenými v prílohe k tejto smernici, 
požiada Komisia o uverejnenie odkazu 
v Úradnom vestníku Európskej únie.
Vykonávacie akty uvedené v odseku 1 sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 5a ods. 3.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 68
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle
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Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Európska norma pre sémantický 
model údajov z hľadiska hlavných prvkov
elektronickej faktúry je v súlade 
s ustanoveniami smernice Rady 
2006/112/ES. 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 69
Marc Tarabella

Návrh smernice
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
1. Komisia požiada príslušnú európsku 
normalizačnú organizáciu o poskytnutie 
zoznamu s obmedzeným počtom syntaxí, 
ktoré sú v súlade s európskou normou pre
sémantický model údajov
a s odporúčaniami pre interoperabilitu 
prenosu na účely uľahčenia pri využívaní 
normy pre sémantické údaje.
2. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov [prijatých v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 5a ods. 2] 
schváli obmedzený zoznam syntaxí, ktoré 
sú v súlade s európskou normou. Na účely 
obmedzenia počtu syntaxí určených 
v zozname a so zreteľom na zaistenie 
úplnej a sústavnej interoperability má 
Komisia právo [v súlade s konzultačným
postupom uvedeným v článku 5a ods. 2] 
preskúmať schválený zoznam syntaxí.

Or. en



PE523.101v01-00 26/38 AM\1009911SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 70
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Udržiavanie a ďalší rozvoj elektronickej 

normy
Komisia môže poveriť príslušnú európsku 
normalizačnú organizáciu revíziou
európskej normy pre sémantický model 
údajov z hľadiska hlavných prvkov 
elektronickej faktúry. Toto poverenie sa 
uskutoční podľa postupu uvedeného 
v článku 3 ods. 1.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 71
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3b
Delegované akty

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty podľa článku 5b 
v súvislosti so zmenou článku 3 ods. 2b, 
článku 3a ods. 1 a s požiadavkami 
uvedenými v prílohe tejto smernice, 
pokiaľ ide o európsku normu pre 
sémantický model údajov z hľadiska 
hlavných prvkov elektronickej faktúry.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 72
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia neodmietali 
prijímanie elektronických faktúr, ktoré sú 
v súlade s európskou normou, na ktorú bol 
uverejnený odkaz podľa článku 3 ods. 2.

Členské štáty zabezpečia, aby verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia nijakým 
spôsobom neodmietali a boli schopní 
prijímať a spracúvať elektronické 
faktúry, ktoré sú v súlade s európskou 
normou pre sémantický model údajov 
z hľadiska hlavných prvkov elektronickej 
faktúry, na ktorú bol uverejnený odkaz 
podľa článku 3 ods. 2 a ktorá je v súlade 
s ktoroukoľvek syntaxou zo zoznamu 
uverejneného podľa článku 3.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh všeobecne zlepšuje jasnosť a určitosť a potvrdzuje, že smernica by 
v súčasnosti mala zahŕňať syntax, ako aj sémantické normy.

Pozmeňujúci návrh 73
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
Ochrana údajov

1. Uplatniteľné ustanovenia o ochrane 
údajov v európskych a vnútroštátnych 
právnych predpisoch nie sú touto 
smernicou dotknuté a platia aj pre oblasť 
elektronickej fakturácie.
2. Pokiaľ sa v európskom alebo vo 
vnútroštátnom práve nestanovuje inak 
a bez toho, aby boli dotknuté príslušné 
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opatrenia na ochranu podľa článku 13
smernice 95/46/ES, osobné údaje sa smú 
používať výhradne na účely spracovania 
elektronických faktúr, resp. na súvisiace 
účely.
3. Členské štáty zaistia, že podrobnosti 
uverejňovania osobných údajov 
zhromaždených v rámci elektronickej 
fakturácie sú na účely transparentnosti 
a zodpovednosti v súlade s účelom 
uverejnenia a ochranou súkromia 
a neporušujú príslušné opatrenia na 
ochranu podľa článku 13 smernice 
95/46/ES.

Or. de

Odôvodnenie

Táto zmena sa zakladá na odporúčaniach v stanovisku európskeho dozorného úradníka pre 
ochranu údajov z 11. novembra 2013.

Pozmeňujúci návrh 74
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
Formálne námietky proti európskej 

norme
(1) Ak sa členský štát alebo Európsky 
parlament domnieva, že európska norma 
úplne nespĺňa požiadavky uvedené 
v článku 3 ods. 2b, článku 3a ods. 1 
a v prílohe k tejto smernici, informuje 
o tom tento členský štát alebo Európsky 
parlament Komisiu a doplní podrobné 
vysvetlenie. Komisia po konzultáciách vo 
výbore podľa článku 5a opätovne 
rozhodne alebo po takýchto konzultáciách 
s odborníkmi v príslušnom odvetví 
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rozhodne, či
a) v Úradnom vestníku Európskej únie 
uverejní, neuverejní alebo uverejní 
s obmedzením odkazy na príslušnú 
európsku normu;
b) v Úradnom vestníku Európskej únie 
ponechá, ponechá s obmedzením alebo 
zruší odkazy na príslušnú európsku 
normu.
(2) Komisia zverejní informácie 
o európskej norme, o ktorej sa 
rozhodovalo podľa odseku 1, na svojej 
webovej stránke.
(3) Komisia informuje o rozhodnutí 
uvedenom v odseku 1 príslušnú európsku 
normalizačnú organizáciu a v prípade 
potreby ju požiada o revíziu príslušnej 
európskej normy.
(4) Rozhodnutie uvedené v odseku 1 
písm. a) tohto článku sa prijme v súlade 
s konzultačným postupom uvedeným 
v článku 5a ods. 2.
(5) Rozhodnutie uvedené v odseku 1 
písm. b) tohto článku sa prijme v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 5a ods. 3.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 75
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5a
Formálne námietky

1. Ak sa členský štát alebo Európsky 
parlament domnieva, že európska norma 
pre sémantický model údajov z hľadiska 
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hlavných prvkov elektronickej faktúry 
úplne nespĺňa požiadavky, ktoré si kladie 
za cieľ a ktoré sú uvedené v článku 3 
ods. 1 druhom pododseku a v prílohe, 
informuje o tom Komisiu a doplní 
podrobné vysvetlenie. Komisia po 
konzultáciách vo výbore podľa článku 5b
rozhodne, či
(a) v Úradnom vestníku Európskej únie 
uverejní, neuverejní alebo uverejní 
s obmedzením odkazy európsku normu 
pre sémantický model údajov z hľadiska 
hlavných prvkov elektronickej faktúry;
(b) v Úradnom vestníku Európskej únie 
ponechá, ponechá s obmedzením alebo 
zruší odkazy na európsku normu pre 
sémantický model údajov z hľadiska 
hlavných prvkov elektronickej faktúry.
2. Komisia informuje o rozhodnutí 
uvedenom v odseku 1 príslušnú európsku 
normalizačnú organizáciu a v prípade 
potreby ju požiada o revíziu európskej 
normy pre sémantický model údajov 
z hľadiska hlavných prvkov elektronickej 
faktúry.
3. Rozhodnutie uvedené v odseku 1 
písm. a) tohto článku sa prijme v súlade 
s konzultačným postupom uvedeným 
v článku 5b ods. 2.
4. Rozhodnutie uvedené v odseku 1 
písm. b) tohto článku sa prijme v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 5b ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže článok 11 nariadenia o normalizácii sa uplatňuje iba na harmonizované normy a nová 
norma elektronickej fakturácie sa takto nekvalifikuje, je v tejto smernici potrebné podobné 
ustanovenie, aby sa Európskemu parlamentu a členským štátom umožnilo formálne vyjadriť 
námietky proti novej norme.
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Pozmeňujúci návrh 76
Marc Tarabella

Návrh smernice
Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5a
Postup výboru

Komisii pomáha výbor. Tento výbor je 
výborom v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011.
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Artikel 5a
Vykonávacie pravidlá

(1) Komisii pomáha výbor zriadený podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1025/201211a.
(2) Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 4 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/201111b.
(3) Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/2011.
____________
11a Nariadenie Európskeho parlamentu 
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a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 
2012 o európskej normalizácii, ktorým sa 
menia a dopĺňajú smernice Rady 
89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 
94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES 
a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje 
rozhodnutie Rady 87/95/EHS 
a rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 
14.11.2012, s. 12).
11b Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. de

Odôvodnenie

Prispôsobenie v dôsledku zavedenia vykonávacích aktov. Výbor zriadený podľa článku 22 
ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 je ten istý výbor, s ktorým sa konzultuje o pôvodnej 
normalizačnej žiadosti Komisie.

Pozmeňujúci návrh 78
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 5 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5b
Postup výboru

1. Komisii pomáha výbor. Tento výbor je 
výborom v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 182/201111c.
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) 
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č. 182/2011.
3. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/2011.
____________
11c Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

(Pozri pozmeňujúci návrh toho istého autora, ktorým sa zavádza článok 5a o „formálnych 
námietkach“.)

Odôvodnenie

Prahová hodnota pre námietky proti existujúcej norme by mala byť vyššia než pre námietky 
proti norme pred jej uverejnením. Je teda primerané uplatňovať v prvom prípade postup 
preskúmania a v druhom prípade konzultačný postup.

Pozmeňujúci návrh 79
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 5 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Artikel 5b
Vykonávanie delegovaných právomocí

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty 
podľa článku 3b sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice].
3. Delegovanie právomoci podľa 
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článku 3b môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 
4. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3b 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament ani Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo 
dňa oznámenia uvedeného aktu 
Európskemu parlamentu a Rade alebo ak 
pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament aj Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 80
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr v lehote 48 mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti. Bezodkladne 
oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr v lehote 18 mesiacov 
od uverejnenia odkazu na európsku 
normu v Úradnom vestníku Európskej 
únie. Členské štáty bezodkladne oznámia 
Komisii znenie týchto ustanovení.
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Členské štáty uplatňujú tieto zákony, iné 
právne predpisy a správne opatrenia od 
19. mesiaca po uverejnení odkazu na 
európsku normu v Úradnom vestníku 
Európskej únie na ústredné orgány 
štátnej správy a centrálne obstarávacie 
organizácie. Členské štáty uplatňujú tieto 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia od 37. mesiaca po uverejnení 
odkazu na európsku normu v Úradnom 
vestníku Európskej únie na verejných 
obstarávateľov a obstarávateľov na nižšej 
ako ústrednej úrovni.

Or. de

Odôvodnenie

Mnoho verejných obstarávateľov a obstarávateľov v súčasnosti ešte nevyužíva elektronické 
systémy fakturácie. Transpozícia smernice vyžaduje prispôsobenie a súlad interných postupov 
a riešení IT v rozličných oblastiach. Vykonávacia lehota by mala túto okolnosť zohľadniť. 
Vykonávacia lehota by sa mala viazať na uverejnenie normy, a nie na uverejnenie smernice. 
Okrem toho treba pri vykonávacej lehote rozlišovať medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, 
centrálnymi obstarávacími organizáciami a verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi na 
nižšej ako ústrednej úrovni. Posledným z nich treba na začlenenie a uplatňovanie novej 
normy vyhradiť dlhšiu lehotu, aby mali dostatok času na interné, organizačné a finančné 
prispôsobenie. 

Pozmeňujúci návrh 81
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr v lehote 48 mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti. Bezodkladne 
oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii 
znenie týchto ustanovení.

Or. de

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 6 ods. 1, pododsek 1a (nový).) 
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Odôvodnenie

Autor podporuje návrh spravodajkyne na postupné zavádzanie vykonávacích lehôt, ktorým sa 
zohľadňujú osobitné potreby menších obstarávateľov, považuje ich ale za príliš dlhé. Keďže 
norma bude obsahovať iba zoznam prvkov v súvislosti s údajmi potrebnými pre elektronickú 
faktúru, treba rátať s tým, že náklady na prispôsobenie budú pre verejných obstarávateľov 
a obstarávateľov relatívne nízke. Kratšie vykonávacie lehoty sa teda javia ako realistické.

Pozmeňujúci návrh 82
Marc Tarabella

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr v lehote 48 mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti. Bezodkladne 
oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou v lehote 12 mesiacov od 
uverejnenia odkazu na európsku normu 
a zoznam schválených syntaxí v Úradnom 
vestníku Európskej únie podľa článku 3 
ods. 2. Bezodkladne oznámia Komisii 
znenie týchto ustanovení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr v lehote 48 mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti. Bezodkladne 
oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr v lehote 36 mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti. Bezodkladne 
oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 84
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po uverejnení európskej normy podľa 
článku 3 ods. 2 majú ústredné orgány 
štátnej správy a centrálne obstarávacie 
organizácie 12-mesačnú lehotu a verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia na nižšej 
ako ústrednej úrovni 24-mesačnú lehotu 
na splnenie tejto povinnosti.

Or. de

(Pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 18.)

Odôvodnenie

Autor podporuje návrh spravodajkyne na postupné zavádzanie vykonávacích lehôt, ktorým sa 
zohľadňujú osobitné potreby menších obstarávateľov, považuje ich ale za príliš dlhé. Keďže 
norma bude obsahovať iba zoznam prvkov v súvislosti s údajmi potrebnými pre elektronickú 
faktúru, treba rátať s tým, že náklady na prispôsobenie budú pre verejných obstarávateľov 
a obstarávateľov relatívne nízke. Kratšie vykonávacie lehoty sa teda javia ako realistické.

Pozmeňujúci návrh 85
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Po uverejnení európskej normy podľa 
článku 3 ods. 2 majú ústredné orgány 
štátnej správy 36-mesačnú lehotu 
a verejní obstarávatelia a obstarávatelia 
na nižšej ako ústrednej úrovni 
48-mesačnú lehotu na splnenie tejto 
povinnosti.
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Or. de

Odôvodnenie

Lehota na transpozíciu členskými štátmi by sa mala viazať na uverejnenie normy a byť 
dostatočne dlhá, aby sa umožnila právna a technická reorganizácia vzhľadom na očakávané 
organizačné potreby, najmä v prípade verejných obstarávateľov a obstarávateľov na nižšej 
ako ústrednej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 86
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia preskúma vplyvy tejto smernice 
na vnútorný trh a na zavádzanie 
elektronickej fakturácie vo verejnom 
obstarávaní a do 30. júna 2023 podá o nich 
správu Európskemu parlamentu a Rade. 
V prípade potreby sa k správe pripojí 
legislatívny návrh.

Komisia preskúma vplyvy tejto smernice 
na vnútorný trh a na zavádzanie 
elektronickej fakturácie vo verejnom 
obstarávaní a do 30. júna 2023 podá o nich 
správu Európskemu parlamentu a Rade. 
V prípade potreby sa k správe pripojí 
analýza nákladov a prínosov v súvislosti 
s potrebou ďalších opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Pred návrhom ďalších úprav tejto smernice EÚ by Komisia mala sledovať lepšie regulačné 
princípy a preskúmať, či ide o spoľahlivý prípad na ich realizáciu.


